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Bytom u początku XX wieku

Od połowy XIX w. do pierwszych lat XX stulecia Bytom przeżywał 
niezwykle dynamiczny rozwój. Powstawały wokół niego nowe kopal-
nie, huty i fabryki, a liczba mieszkańców wzrosła ponad dziesięciokrot-
nie: z 5 912 w 1849 r. do 60 238 w roku 1905. Tak gwałtowny przyrost 
ludności powodował nieustanny niedobór mieszkań i wymuszał zaspo-
kajanie tylko podstawowych potrzeb w tym zakresie. Cierpiała na tym 
estetyka pospiesznie wznoszonych budowli, tym bardziej że elity kultu-
ralne, które mogłyby przywiązywać do architektury większą wagę, były 
jeszcze wówczas nieliczne. Dzięki rosnącej zamożności mieszczan i ich 
kontaktom z takimi ośrodkami kultury i architektury jak Berlin czy 
Wrocław uległo to istotnej zmianie na przełomie XIX i XX w. Wielki 
udział w poprawie estetyki miało zatrudnienie w 1901 r. na stanowisku 
miejskiego radcy budowlanego Karla Bruggera (1853–1935) oraz po-
wierzenie projektów znaczących budynków architektom ze stolicy Nie-
miec i Śląska. Byli to m.in. budowniczowie urzędowi: Friedrich En-
dell (1848–1981) z Ministerstwa Robót Publicznych oraz Ewald von 
Rechenberg (1861–1934) z Urzędu Pocztowego Rzeszy, jak również 
sprowadzeni przez prywatnych inwestorów berlińczycy: Albert Bohm 
(1853–1933), Georg Jacobowitz (1873–1944), Franz Ahrens (1858–
1937), kuzyni Emil (1879–1937) i Georg (1871–1958) Zillmanno-
wie oraz wrocławianie: bracia Richard (1866–1942) i Paul (1870–
1943) Ehrlichowie, Alvin Wedemann (1870–1951) i Wilhelm Heller 
(ur. 1872). Ten ostatni jest zdecydowanie najmniej znany. Nieznana 
jest nawet data jego śmierci, a z projektów, poza bytomskimi, można 
dzisiaj wymienić tylko kamienice we Wrocławiu oraz dom przedpo-
grzebowy w Głogowie. Był to niewątpliwie architekt wybitny, którego 
dzieła wyróżniają się na tle górnośląskiej architektury tego czasu.
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Wilhelm Heller – wciąż niezbadane dzieje życia

Bielsko (1872–1890)

Nadal niewiele możemy napisać o życiu Wilhelma Hellera. Spisy 
abiturientów Cesarsko-Królewskiej Państwowej Szkoły Realnej w Biel-
sku (K. K. Staatsoberrealschule in Bielitz) informują, że urodził się w 
1872 r. w tym mieście1. Niestety brak jest informacji o tym, kim byli 
jego rodzice, gdyż akta urzędu stanu cywilnego w Bielsku zaczęto pro-
wadzić dopiero w roku 1875, natomiast archiwum miejscowej gminy 
żydowskiej zostało zniszczone w 1939 r. Nazwisko Heller, występujące 
wśród bielskich żydów, późniejsze kontakty z żydowskimi inwestora-
mi oraz budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim 
w Głogowie pozwalają przypuszczać, że rodzice Wilhelma byli wyzna-
nia mojżeszowego. Informacja, że wśród osób wspierających finansowo 
Szkołę Realną, począwszy od roku 1884, wymieniany jest niejaki Au-
gust Heller, pozwala tylko domniemywać, że był to ojciec Wilhelma2.

Naukę w klasie Ia wspomnianej Szkoły Realnej rozpoczął Wilhelm 
w 1883 r.3 Szkoła ta powstała w 1860 r. staraniem Gminy Ewangelickiej 
w Bielsku, lecz po przyznaniu jej subwencji państwowej przyjmowała 
uczniów wszystkich wyznań, a w latach siedemdziesiątych XIX w. stała 
się szkołą państwową. Od roku 1874 nauczanie odbywało się w syste-
mie siedmioklasowym i miało przygotować młodzież przede wszyst-
kim do studiów na uczelniach technicznych4. Warto zwrócić uwagę, że 
w klasach I–IV uczono także języka polskiego. Wilhelm Heller został 
abiturientem szkoły po siedmiu latach nauki, w roku 1890.

1. „Programm der k. k. Staats-Oberrealschule...”, R. XXVIII, 1904, s. 66 oraz R. XXXV, 
1911, s. 63.
2. „Programm der k. k. Staats-Oberrealschule...”, R. IX, 1885, s. 43 i następne roczniki. 
August Heller określany jest w tych dokumentach jako kupiec lub buchalter. Mieszkał przy 
Tempelstrasse 30, a z żoną Karoliną miał syna Ernsta (ur. 1875) oraz córkę Juliannę (1890–
1943), która zginęła podczas Zagłady (zob. Shoah Names).
3. „Programm der k. k. Staats-Oberrealschule...”, R. VIII, 1884, s. 45.
4. APKoBB, nr zespołu 86, wstęp do inwentarza.
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Projekt domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Głogowie

Wrocław (1899–1910)

Kolejne informacje o jego życiu pochodzą z niemieckiej części Ślą-
ska. W latach 1899–1909 architekt Wilhelm Heller został odnotowa-
ny we Wrocławiu. Pracował tutaj samodzielnie albo (w okresie 1901–
1904) w atelier architektonicznym razem z braćmi Maxem i Paulem 
Güntherami (Heller & Gebr. Günther Bau- u. Zimmereigeschäft Ate-
lier für Architectur, Hoch- u. Tiefbau, Breslau)5. W tym czasie stworzył 
projekty domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Głogowie6 oraz 
kamienic we Wrocławiu (m.in. przy ulicach Podwale Oławskie  757, 

5. W 1901 r. firma mieściła się pod adresem mieszkania Hellera przy Goethestrasse 41,  
a w latach 1902–1904 przy Hohenzollernstrasse 47/49 (obecna ul. Sudecka). Zob. Breslau 
Adressbuch, 1901 do 1904.
6. „Ostdeutsche Bau-Zeitung” z 24 sierpnia 1907 r., R. 5, nr 68, ss. 373–375.
7. Projekt niezrealizowany, zob. Mat-AB-71397 do Mat-AB-71402.
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Wrocław, kamienica na rogu ulic Prusa i Świętokrzyskiej

Krasińskiego 21–238, na rogu dzisiejszych ulic Prusa i Świętokrzyskiej9) 
i w Bytomiu. Kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania: z Weissen-
burgerstrasse 25 w 1899 r. na Garvestrasse 7 (ul. Kujawska) w 1900 r., 
następnie Goethestrasse 41 (obecnie ulica ta nie istnieje, w jej miejscu 
znajduje się osiedle Południe) w latach 1901–1904, Körnerstrasse 16 
(obecnie ul. Trwała) w latach 1905–1907 r., by w kwietniu 1907  r. 
przeprowadzić się na Kronprinzenstrasse 41 (obecnie ul.  Gwiaździ-
sta)10. Był członkiem Bohn’scher Gesangverein (Towarzystwa Śpiewa-
czego Bohna)11, a od 1908 r. także Schlesische Gesellschaft für Volks-
kunde (Śląskiego Towarzystwa Folklorystycznego)12.

8. Witkowska 2015, ss. 1 i 2.
9. MAWr, sygn. Mat-VI-31095; Szurkowski, Banaś 2009, ss. 28–29 i 151–153.
10. Zob. Breslau Adressbuch, 1901 do 1904.
11. Bohn 1905, ss. 33 i 36.
12. „Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, zeszyt XVI, 1908, s. 134.
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17 lipca 1908 r. na wniosek kolegium Wydziału Architektury Hel-
ler otrzymał tytuł doktora-inżyniera w Königliche Technische Hoch-
schule Charlottenburg (obecnie Uniwersytet Techniczny w Berlinie)13. 
Dysertacja doktorska pt. Die Historischen Merkmale der Thuringischen 
und Slavischen Holzarchitektur beim Deutschen Bauernhaus (Cechy tra-
dycyjnej turyngskiej i słowiańskiej architektury drewnianej w niemiec-
kim budownictwie wiejskim) wyszła drukiem jeszcze w tym samym 
roku we Wrocławiu14.

Berlin (1911–1919)

O kolejnym etapie w życiu Hellera dowiadujemy się z berlińskich 
ksiąg adresowych, które w latach 1911–1919 odnotowują doktora-
-inżyniera architekta Wilhelma Hellera. W tym mieście także często 
zmieniał miejsce zamieszkania: z Suarezstrasse 55 (Charlottenburg) 
w  latach 1911–1913 poprzez Steifensandstrasse 8 (Charlottenburg) 
w latach 1914–1915 po Sternplatz 5 (Johannisthal) w latach 1916–
1919. Wiemy też, że był dyrektorem w założonych przez Arthura 
Müllera spółkach Ballonhallenbau GmbH w Berlinie-Johannisthalu15 
oraz Land- und Industriebauten A.-G. w Berlinie-Charlottenburgu16, 
a w 1917 r. został współzałożycielem Herzogliches Bad Liebenstein 
Thüringer-Wald AG (Spółki Akcyjnej Książęcych Lasów Turyngskich 
w Bad Liebenstein)17.

Nie udało się niestety ustalić wykonanych przez niego projektów 
architektonicznych z okresu berlińskiego ani jego losów po roku 1919. 
Być może jest on tożsamy z Wilhelmem Hellerem, występującym na 
liście osób pozbawionym tytułów naukowych i obywatelstwa niemiec-

13. „Königliche Technische Hochschule...”, 1909, s. 166.
14. Heller 1908.
15. „Flugsport”, R. 1917, nr 3, s. 89.
16. „Programm der k. k. Staats-Oberrealschule...”, R. XXXV, 1911, s. 63.
17. Opis papierów wartościowych, dostępny m.in. na stronie: https://www.
heimatfreundebali.de/heimatgeschichte/villen/villa-meyer/.
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kiego w czasach nazistowskich18. Nie jest jednak wymieniany na liście 
ofiar Zagłady instytutu Yad Vashem, co sugeruje, że albo zmarł jeszcze 
przed Zagładą, albo szczęśliwie wyemigrował do jakiegoś bezpiecznego 
kraju.

18. Quellen zur Geschichte des III.
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Secesyjne projekty dla Bytomia

Virchowstrasse 32 i 34, dzisiaj Batorego 32 i 34

Na zachód od dawnego Bytomia rozpościerało się jedno z pól miej-
skich, zwane popularnie Małym Polem (niem. Kleinfeld). W drugiej 
połowie XIX w. wraz z rozwojem miasta rozpoczął się proces zabudowy 
tego terenu. Szczególny impuls dało przeniesienie tutaj w 1889 r. szpi-
tala Spółki Brackiej. Obok niego powstała ulica, stopniowo zabudowy-
wana zwartym zespołem kamienic, nazwana pierwotnie Lazarethstrasse 
(ul. Szpitalna), która na początku XX w. otrzymała imię znakomitego 
patologa, antropologa i higienisty Rudolfa Virchowa. Virchowstrasse 
i okolice stały się ulubionym miejscem osiedlania się i pracy lekarzy. 
Po II wojnie światowej w 1945 r. ulicy nadano imię Stefana Batorego.
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W 1904 r. właścicielem ostatniej (dopiero później ulica i szpital 
zostały przedłużone na zachód) działki przy Virchowstrasse19, położo-
nej naprzeciw szpitala Spółki Brackiej, był Alfred Katz (1863–1918)20. 
Pochodził on z Katowic, ale już od 1894 r. reklamował swój skład 
materiałów budowlanych, wykładzin podłogowych i ściennych oraz 
wyposażenia łazienek przy Gartenstrasse 3 (obecnie ul. Powstańców 
Warszawskich 15) i 4 (obecnie nr 17) w Bytomiu. Na początku XX w., 
kiedy budowano kanalizację miejską, jego firma była największym wy-
konawcą przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w Bytomiu. 

19. Grundbuch 77 Kleinfeld.
20. Według aktu zgonu (USC Bytom) Katz zmarł 14 sierpnia 1918 r. w wieku 55 lat.  
Był synem Hermanna (1830–1908) i jego żony Ottilie z domu Pringsheim (1835–1924). 
Jego wujem od strony matki był górnośląski magnat przemysłowy Rudolf Pringsheim  
zu Rodenberg (1821–1906). Autor dziękuje w tym miejscu pani Annie Szwed z USC Bytom 
za wszelką pomoc okazaną przy poszukiwaniu danych biograficznych.

Papier firmowy Alfreda Katza



14 Kamienica przy ul. Batorego 34
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Pierwsze bytomskie projekty Wilhelma Hellera powstały w stycz-
niu 1904 r. dla Katza. Znajomość architekta z inwestorem mogła mieć 
naturę zawodową, jak również rodzinną, ponieważ panieńskie nazwi-
sko żony Katza – Olgi – brzmiało Heller21. Nieznane są jednak jej 
rodzinne koligacje, pozwalające na jednoznaczne tego potwierdzenie. 
Architekt stworzył pierwotnie dwa identyczne w formie plany dla są-
siednich kamienic, które miały zostać zbudowane przy Virchowstrasse 

21. Tamże.

Piewszy, niezrealizowany projekt kamienicy przy ul. Batorego 32
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(obecnie ul. Batorego) pod numerami 32 i 34. Przed rozpoczęciem 
prac budowlanych Heller wykonał nowe, nieco zmienione rysunki dla 
obu budynków: w kwietniu dla nr. 32, a w lipcu dla nr. 34. Zmianie 
uległa wysokość oficyny, którą obniżono do czterech kondygnacji, oraz 
formy elewacji. Zmodyfikowane elewacje otrzymały symetryczne, ale 
nieco różne dla każdego z domów kształty. Podczas budowy dokona-
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no jeszcze niewielkich zmian w rozmieszczeniu otworów okiennych. 
W styczniu 1905 r. firma Alfreda Katza otrzymała zatwierdzenie pla-
nów przyłączy kanalizacyjnych. Wraz z wyposażeniem łazienek były 
to zapewne jedne z ostatnich prac przy wykończeniu obu kamienic. 
W majowym numerze „Ostdeutsche Bau-Zeitung” ukazał się artykuł 
opisujący architekturę jednej z budowli:
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Kamienica w Bytomiu przy ul. Virchowa 32.

Na sąsiednich rysunkach przedstawiono wielopiętrowy dom, któ-
ry wzbudził szczególne zainteresowanie oryginalnym połączeniem domu 
frontowego i oficyny. Podrzędne znaczenie oficyny tylko w pewnym stopniu 
rekompensuje aranżacja ogrodu i udany kształt fasady od podwórza. Nie 
da się jednak uniknąć dostępu [do oficyny] przez dom frontowy, podwór-
ko oraz drugą klatkę schodową. Tutaj jednak zaradzono temu manka-
mentowi w taki sposób, że mieszkańcy oficyny mogą dojść bezpośrednio 
do swoich mieszkań przez elegancką, szeroką na 3 m główną klatkę scho-
dową. Klatka ta na każdym piętrze i po każdej stronie ma po dwa okna. 
Tak więc na każdym piętrze znajdują się cztery okna zapewniające aż 
nadmiar oświetlenia, a stopnie są wysokie tylko na 14 cm i równocześnie 
szerokie na 33 cm. Zapewnia to dużą przestrzeń komunikacyjną, wygodny 
układ wzniesienia i dobre oświetlenie, które łącznie stanowią ekwiwalent 
dla wielostronnego wykorzystania klatki. Nie możemy też mieć zastrzeżeń, 
że takie uprzywilejowanie oficyny spowoduje spadek wartości mieszkań 
frontowych, bo dowiedzieliśmy się, że prawie wszystkie mieszkania, w tym 
także w budynku frontowym, zostały wynajęte jeszcze przed zakończeniem 
budowy. Projekt jest dziełem architekta Wilhelma Hellera z Wrocławia.22

Choć w artykule zamieszczono rysunek frontu kamienicy, to jed-
nak całą uwagę poświęcono nietypowemu rozwiązaniu oficyny i pro-
wadzącej do niej klatki schodowej, koncentrując się na treściach utyli-
tarnych i nie angażując w zagadnienia estetyczne. Trzeba przyznać, że 
rozwiązanie przestrzenne oficyny jest rzeczywiście nietrywialne. Prak-
tycznie wszystkie oficyny kamienic z tego czasu na terenie Bytomia 
budowane były przy jednym lub obu skrajach budynku frontowego, 
nadając rzutowi formę zbliżoną odpowiednio do litery „L” lub „U”. 
Oficyny w takich kamienicach istotnie posiadają bardzo wąskie i nie-
wygodne klatki schodowe. Projekt Hellera – z oficyną z tyłu, połączoną 
z głównym budynkiem bardzo wygodną klatką schodową (co nadawa-
ło rzutowi całości formę zbliżoną do litery „H”) – jest oryginalnym 

22. „Ostdeutsche Bau-Zeitung” z 13 maja 1905 r., R. 3, nr 38, s. 328.
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i mającym niewątpliwe zalety rozwiązaniem. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że sama idea oficyn powoli dobiegała kresu i w kamienicach czynszo-
wych powstających w następnych latach coraz częściej w ogóle z nich 
rezygnowano.

Dzisiaj większe zainteresowanie budzą rozwiązania estetyczne ele-
wacji zastosowane przez Hellera. Sama forma jest stosunkowo prosta 
– symetryczna, z podkreśloną poprzez balkoniki i niewielki szczyt osią 
środkową. Wyróżnia się natomiast malownicze zestawienie różnych 
faktur, w których dominują pasy ceglane i tynkowane. Cegła dominuje 
w dwóch dolnych oraz najwyższych kondygnacjach, a tynk – w trzeciej 
i czwartej. Malowniczości dopełniają sztukaterie, element fachwerku, 
cegła glazurowana (parapety), stolarka okienna i metaloplastyka (ba-
lustradki balkonów). W skromniej zaprojektowanej kamienicy nr 32 
występują tylko cztery elementy ze zgeometryzowanymi dekoracjami 
nawiązującymi do liści koniczyny. Natomiast w kamienicy nr 34 wyko-
nano dekoracje szczytu z datą budowy: „A.D. 1905”, dwoma medalio-
nami z przedstawieniami kogutów oraz geometrycznymi dekoracjami 
w pasach między drugą i trzecią oraz trzecią i czwartą kondygnacją. 
Pierwotnie dekoracje były podkreślone ciemniejszym kolorem niż po-
zostałe tynki. Obecnie kamienice, w tym także powierzchnie cegieł, są 
przemalowane, a zestawienia kolorystyczne nieczytelne. Nie zachowała 
się również większość stolarki okiennej, która sądząc po kolorze para-
petów i okien na parterze z tyłu budynku, mogła być pomalowana na 
zielono.

Można śmiało założyć, że malarskie potraktowanie elewacji zosta-
ło zainspirowane turyngską i słowiańską architekturą ludową, o której 
Heller cztery lata później napisał pracę doktorską. Architekt zamienił 
jedynie zastosowane materiały – drewniane bale i wypełnienie szachul-
ca – na cegłę i tynk.

Po śmierci Katza domy przy Virchowstrasse 32 i 34 przeszły na 
własność firmy Gräfin Schaffgotsch’sche Verwaltung (Administracja 
Hrabiny Joanny Schaffgotsch).
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Krawiecka 3

Kolejny projekt Hellera powstał w kwietniu 1904 r. Tym razem 
była to kamienica w samym centrum miasta, postawiona na wąskiej 
działce tuż za Rynkiem przy Schneiderstrasse 1 (obecnie ul. Krawiec-
ka 3). Projekt powstał dla kupca Josefa Cohna, który już wcześniej pla-
nował zbudować tu dom. W marcu 1903 r. inny wrocławski architekt 
Alvin Wedemann sporządził jego projekt, do realizacji którego jednak 

Projekt kamienicy przy ul. Krawieckiej 3, Wilhelm Heller, maj 1904 r.
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nie doszło. Pierwszy i stosunkowo prosty projekt Hellera nieznacznie 
tylko różnił się od pomysłu Wedemanna. Dopiero drugi projekt z maja 
tegoż roku wzbogacił elewację o malownicze elementy, ze szczególnie 
wyróżniającą się drewnianą loggią i wieżyczką nad narożnym wyku-
szem. Niewątpliwie była ona inspirowana śląską architekturą ludową. 
We wrześniu zaprojektowano przyłącza kanalizacyjne i wyposażenie ła-
zienek, których wykonawcą była firma znanego nam już Alfreda Katza.

Projekt Hellera zakładał rozbicie monotonii ceglanej ściany za po-
mocą otynkowanych płaszczyzn, w tym płycinę z datą: „Erbaut 1904” 
(obecnie zatynkowana). Podczas realizacji część płaszczyzn wykonano 
w glazurowanej na biało cegle. Taką samą cegłę zastosowano w nie-
przewidzianych pierwotnie miejscach, jak również zmieniono formy 
otworów okiennych na parterze i dodano okno od strony Langestrasse 
(obecna ul. Józefczaka). 

Projekt kamienicy przy ul. Krawieckiej 3, Alvin Wedemann, marzec 1903 r.
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O rodzinie Cohn

Gustav Cohn (1827–1895), ku-
piec, a później także bankier, został oby-
watelem Bytomia w 1852 r.23 Trzy lata 
później ożenił się z Friedericke Rechnitz 
(1834–1888)24. Mniej więcej w tym 
czasie nabył od Abrahama Kretschmera 
dom i działkę przy Rynku 35 (obecnie 
Rynek 26). Posesja ta ciągnęła się wzdłuż 
Schneiderstrasse (ul. Krawiecka) do Ka-
czyńca – placu, na którym odbywał się 
m.in. handel drobiem. Pozostałością po 
nim jest obecnie niewielkie rozszerzenie 
ul. Józefczaka. Spadkobiercą Gustava był jego syn Josef Cohn (1857–
1922)25, kupiec i bankier, zajmujący się handlem walutą rosyjską 
i  austriacką, papierami wartościowymi, towarami kolonialnymi oraz 
destylacją alkoholi. Na jego zlecenie oprócz kamienicy przy Schneider-
strasse 1 powstała także sąsiednia przy Rynku 26, którą zaprojektowali 
w 1910 r. wrocławscy architekci, bracia Richard i Paul Ehrlichowie. 
Także im zlecił w 1910  r. nieznaczne przebudowy kamienicy przy  
Schneiderstrasse 1, polegające na podniesieniu północnego łącznika.  
Po śmieci Josefa w 1922 r. domy przy Rynku i Schneiderstrasse odzie-
dziczyła jego żona Käthe z domu Bredig, która wkrótce przeniosła się do 
Wrocławia. W 1938 r. domy przypadły na krótko ich córce Marianne 
(1893–1942), żonie radcy sądowego z Berlina-Charlottenburga Maxa 
Guttmanna. Po wydarzeniach „Nocy Kryształowej” majątek Cohnów 
uległ przymusowej aryzacji i w 1939 r. budynek przy Schneiderstrasse 
został sprzedany przez miasto Ernstowi Wylezolowi. Marianne zginęła 
trzy lata później w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem26.

23. APK, nr zespołu 645, sygn. 82, s. 4.
24. Nagrobki zachowały się na cmentarzu żydowskim w Bytomiu, kwatery 1010 i 1011.
25. Według aktu zgonu (USC Bytom) zmarł 12 lutego 1922 r. w wieku 65 lat.
26. Shoah Names; Architektura intymna 2007, ss.117 i 121.
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Bahnhofstrasse 30, dzisiaj Dworcowa 22

Według planów z XVIII i początków XIX w. w miejscu obecnej 
ul. Dworcowej znajdowało się Gleiwitzer Vorstadt (Przedmieście Gli-
wickie). Były to pola i niewielkie domy po obu stronach drogi wiodącej 
z Bytomia do folwarku i kościoła św. Małgorzaty, a dalej na Gliwice 
(stąd nazwa przedmieścia). Zasadnicza zmiana tego terenu nastąpiła 
w 1868 r. wraz z budową dworca i linii kolejowej. Na planie z 1870 r. 
droga oznaczona jest jeszcze jako część zaczynającej się przy Rynku 
Gleiwitzerstrasse (ul. Gliwicka). Wkrótce jednak ją wyodrębniono 
i nadano adekwatną nazwę Bahnhofstrasse (ul. Dworcowa). W ciągu 
następnych kilkudziesięciu lat stała się najważniejszą i reprezentacyjną 
ulicą szybko rozwijającego się Bytomia.

Z kolei w 1870 r. powstał budynek dla utworzonego trzy lata 
wcześniej gimnazjum klasycznego (obecnie siedziba Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina). Wtedy też wyty-
czono na dawnych polach nową – prostopadłą do wcześniej opisanej 
Bahnhofstrasse – ulicę. Początkowo nazywano ją Poststrasse (od ist-
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niejącego tu w tym czasie urzędu pocztowego) lub Gymnasialstrasse 
– właśnie od budynku gimnazjum. Z uwagi na przeniesienie siedziby 
poczty ostatecznie przyjęła się druga nazwa. Ulica zyskała na znaczeniu 
na przełomie XIX i XX w. wraz z budową Stadttheater i Konzerthaus 
(Teatru Miejskiego i Sali Koncertowej), czyli obecnej Opery Śląskiej.

Tak więc na początku XX w. skrzyżowanie Bahnhofstrasse i Gym-
nasialstrasse było jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do miesz-
kania, prowadzenia praktyki lekarskiej lub działalności handlowej 
w górnośląskim Bytomiu.

W lutym 1905 r. Heller wykonał projekt i obliczenia statyczne 
kamienicy na rogu Bahnhofstrasse 30 (obecnie ul. Dworcowa 22) 
i Gymnasialstrasse (obecnie ul. Moniuszki). Inwestorów było dwóch: 
znany nam już Alfred Katz oraz radca sanitarny Max Bloch, którzy na 
tę okazję zamówili nawet specjalną pieczątkę:

Max Bloch (1860–1930) pochodził z Sakrau (obecnie Zakrzów 
w  powiecie Kędzierzyn-Koźle) z żydowskiej rodziny, szkołę średnią 
ukończył w 1880 r. w Królewskiej Hucie27, a w 1884 r. obronił dy-
sertację pt. Ueber Cysten des breiten Mutterbandes na Uniwersytecie 
w Erlangen28. Od roku 1891 był lekarzem w Bytomiu, gdzie otrzymał 
tytuł radcy sanitarnego (był to tytuł honorowy nadawany lekarzom 
za zasługi na polu ochrony zdrowia określonej populacji). W 1899 r. 
mieszkał przy Bahnhofstrasse 8, w 1904 r. przy Gerichtstrasse 4, by 
od 1905 r. zamieszkać we własnej kamienicy przy Bahnhofstrasse 30. 
Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i politycznym miasta i re-
gionu. W 1910 r. należał do grona współzałożycieli Beuthener Geschi-
chts- und Museumsverein (Bytomskiego Towarzystwa Muzealno-Hi-
storycznego), które dało początek Oberschlesisches Landesmuseum 

27. Guttmann 1902, s. 23.
28. Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant des échanges avec les universités 
étrangères et reçus par la Bibliothèque nationale, Paris 1885, s. 36.
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(jego zbiory i siedzibę przejęło w 1945 r. Muzeum Górnośląskie). Był 
członkiem rady miejskiej, w której przewodniczył działaniom komisji 
audytu budżetowego29. Należał do Niemieckiej Partii Demokratycznej 
(DDP) i był kierownikiem jej okręgu w rejencji opolskiej. Aktywnie 
występował przeciwko planom wcielenia Górnego Śląska w granice 
Polski bez przeprowadzenia plebiscytu, o czym wspomniano w „Cen-
tral Verein-Zeitung” z 1931 r.: W pierwszych dniach maja 1919 r. […] 
Dr. Bloch kroczył z czarno-czerwono-złotą chorągwią na czele bytomskiej 
demonstracji. Świętowany przez Niemców i zastraszany przez sprowadzo-
ny do miasta polski motłoch żądał sprawiedliwości i samostanowienia dla 
Górnego Śląska30. Później wspierał opcję niemiecką i przewodniczył de-
legacji niemieckiej negocjującej kwestie plebiscytu na Górnym Śląsku. 
Po zabójstwie mjr. Bernarda Montalegre w lipcu 1921 r. został inter-
nowany przez francuskie władze okupacyjne. Był autorem publikacji 
z dziedziny medycyny Die Einwirkung der Schweinesperre in Oberschle-
sien auf die Ernährungsverhältnisse der Industriearbeiter (Wpływ embar-
go na mięso wieprzowe na Górnym Śląsku na warunki żywieniowe ro-
botników przemysłowych) i życia politycznego Śląsk Der Polenaufstand 
in Beuthen vom 1. Mai bis 4. Juli 1921 (Powstanie polskie w Byto-
niu od 1 maja do 4 lipca 1921) oraz Im Kampf um die oberschlesische 
Heimat (W walce o górnośląską ojczyznę)31. Zmarł po długiej chorobie 
1 października 1930 r.32, a pochowany został na komunalnym Cmen-
tarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu33.

Jego żoną była Luise Sklarek (1869–1931), z którą miał syna 
Friedricha (1889–1942), inżyniera górniczego34, oraz córkę Evę 
(1892–c.1942)35, późniejszą żonę dr. Arnolda Fuchsa (1877–1938) 
z Wrocławia. Friedrich i Ewa zginęli podczas Zagłady, którą przeżyły 
jedynie ich dzieci. 

29. „Mitteilungen...”, 1960, s. 11.
30. „Central Verein-Zeitung” z 20 marca 1931 r., R. X, nr 12, s. 131.
31. Bloch 1898; Bloch 1922 oraz Bloch 1927.
32. Nekrolog w: „Der oberschlesische Wanderer” z 3 października 1930 r., R. 103, nr 232. 
Według danych (USC Bytom) Max Bloch zmarł w Zabrzu.
33. Ogłoszenie w: „Der oberschlesische Wanderer” z 5 października 1930 r., R. 103, nr 233.
34. Zob. https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Bloch_(Bergingenieur).
35. Shoah Names.
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W maju 1905 r., zapewne już podczas prac budowlanych, Heller 
naniósł jeszcze niewielkie zmiany dotyczące piwnic. W lipcu powsta-
ły projekty kanalizacji i wyposażenia łazienek, zaś w październiku za-
wieszenia nad oknami wystawowymi ośmiu lampionów. W kwietniu 
1906 r. dokonano jeszcze niewielkich zmian w pomieszczeniach restau-
racji na parterze (Wyszynku Kisslinga). Podsumowaniem wszystkich 
prac były rysunki i artykuł zamieszczone w trzech majowych numerach 
„Ostdeutsche Bau-Zeitung” z 1906 r.:

Budynek mieszkalno-handlowy w Bytomiu (widoczny też na 
naszych ilustracjach)

To zawsze trudne i w pewnym sensie odważne, kiedy nowocześnie my-
ślący i czujący architekt przełamuje stare naleciałości i pomiędzy tak obce 
panującemu właśnie kierunkowi sztuki wytwory ostatniej epoki wstawia 
wyraziste dzieło własnej indywidualności.

Projekt kamienicy na rogu ulic Dworcowej i Moniuszki, elewacja od strony ul. Dworcowej
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W pierwszej chwili musimy jednak wstrzymać się z ogólnym zachwy-
tem, ponieważ oko musi najpierw przyzwyczaić się do tego, aby ogarnąć 
zalety detali w ich pełnej harmonii i ujrzeć je w świadomym przeciwień-
stwie do nieorganicznego układu nadbudówek i dobudówek sąsiadujących 
budynków. O wiele łatwiej przychodzi nam to, gdy artysta-budowniczy 
ma wsparcie w otoczeniu, które harmonijnie nawiązuje do dowolnego sty-
lu minionych epok, ponieważ znajduje już w nim organiczne twory, do 
których dołącza swoje nowe dzieło wraz z jego formami konstrukcyjnymi 
i użytkowymi, zapewniając przyjemne dla oka urozmaicenie.



32

Tego rodzaju oryginalną budowlą jest dom mieszkalno-handlowy 
w Bytomiu przy Bahnhofstrasse 30 na rogu z Gymnasialstrasse, wybudo-
wany według projektu i pod kierownictwem architekta Wilhelma Hellera 
z Wrocławia. Położony na rogu dwóch głównych traktów komunikacyj-
nych tworzy przyjemne uzupełnienie dla dwóch innych przyciągających 
wzrok obiektów, gdzie akurat w stosunku do położonego naprzeciwko 
domu narożnego z jego – nieuzasadnioną – wysoką i strzelistą wieżą na-
rożną – prawdziwe dziecko ostatniej epoki architektonicznej – znajduje się 
w możliwie najostrzejszej sprzeczności i pewnym sensie w sposób negatyw-
ny wpływa na jego oddziaływanie.

Na pierwszy rzut oka jest się zaskoczonym śmiałą otwartością archi-
tekta w formalnym posługi-
waniu się konstrukcją i należy 
mu się w każdym razie uzna-
nie za odwagę, jakiej tutaj na 
Górnym Śląsku jeszcze dotąd 
nie widziano. Bytomski radca 
budowlany Brugger podkreślił 
w swoim przemówieniu na 
otwarcie budynku, że archi-
tekt w znakomity sposób roz-
wiązał trudne zadanie kon-
strukcyjne w przypadku tej 
nowej budowli.

Na parterze obok dwóch 
sklepów mają znaleźć się po-
mieszczenia restauracji pod 
„Wyszynk Kisslinga”. Na 
pierwszym i drugim piętrze 
znajdują się po dwa wytwor-
ne mieszkania rodzinne, a na 
trzecim piętrze jedno mieszka-
nie rodzinne i pomieszczenia 
na jedno atelier fotograficzne.



33

Najbardziej interesujący jest chyba układ trzeciego piętra. Po tym, 
jak nadzór budowlany narzucił dokładną wysokość gzymsu głównego oraz 
zażądał powszechnie stosowanych 45° pochyłu od tego miejsca do linii ka-
lenicy, architekt mógł rozbudować trzecią kondygnację tylko dzięki temu, 
że odpowiednio cofnął mur czołowy, przez co powstała każdorazowo jedna 
galeria balkonowa od strony ulicy i od czoła podwórza, która akurat w 
podwórzu została przekształcona w praktyczne obejście. Naroże budynku 
rozwiązano poprzez utworzenie pawilonu w konstrukcji żelaznej z wa-
chlarzowatym daszkiem, który w idealny sposób spełnia swój cel jako po-
czekalnia atelier fotograficznego i nadaje swoim ukształtowaniem wyraz 
oryginalności dla całego zewnętrznego charakteru budynku.

Na parterze zastosowano beton, a na poszczególnych kondygnacjach 
oblicowanie glazurowanymi kaflami w kolorze kremowym, które w róż-
nych miejscach skutecznie ożywiają jasnoniebieskie przerywniki.

Także tutaj architekt pokusił się o nowinkę. Wychodząc z założenia, 
że w górnośląskim regionie przemysłowym fasada tynkowa szybko pokry-
łaby się sadzą, a olicowanie betonem piaskowym jako takie w ogóle nie 
wchodzi w rachubę, do wyboru pozostała tylko budowa z cegieł. Aby także 
tutaj podkreślić oryginalność, architekt wybrał olicowanie z niezmienną 
wysokością warstw (24 cm) i różną długością warstw (od 24 do 41 cm). 
Kamienie są oddzielone fugami o szerokości 2–3 mm. Dzięki temu uzyska-
no niezwykle spokojny, a jednak niejednostajny układ płaszczyzn. Naroża 
budynku nie zostały ukształtowane z formaków, lecz z mocnych i elegancko 
wygiętych w łuk szyn kryjących z blachy żelaznej. W połączeniu z bogato 
ozdobionymi w Durana-Metall36 oknami wystawowymi i bejcowanymi 
na ciemno elementami drewnianymi fasada zachowała żywą kolorysty-
kę, a całości nadała wytwornego charakteru. Fasady w podwórzu zostały 
wykonane w biało-żółtych cegłach licówkach i pomimo ich nadzwyczaj 
prostej obróbce sprawiają naprawdę dobre wrażenie.37

36. Stop barwy brązowej, łatwo dający się obrabiać. Składa się z 65 części miedzi, 30 części 
cynku, 2 części cyny lub antymonu oraz po 1,5 części glinu i żelaza; ceniony jest ze względu 
na odporność na działanie kwasów, alkalii i wody morskiej.
37. „Ostdeutsche Bau-Zeitung” z 12 maja 1906 r., R. 4, nr 38, ss. 301–302.
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Przekrój budynku jest sam w sobie zrozumiały i co najwyżej jeszcze 
wyraźniej widać na tej podstawie, jak architekt wykorzystał górną kondy-
gnację dla celów mieszkalnych.

Znacznie bardziej interesujący jest załączony detal, który jest najbar-
dziej niepowtarzalnym i oryginalnym elementem całej budowli, i chociaż 
wynika z konsekwentnego układu poniższych kondygnacji, to nadaje jed-
nak całości własną pieczęć. Wszystkie prace metalowe zostały wykonane 
w sposób iście mistrzowski, co też nie jest bez znaczenia dla spotęgowania 
dobrego wrażenia. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden element: orna-
mentyka konstrukcji metalowych została utrzymana w takich rozmiarach, 
aby była wyraźnie widoczna od ulicy i by można było dokładnie prześle-
dzić jej linearne prowadzenie, o czym też w przypadku metalowych form 
konstrukcyjnych zbył łatwo się zapomina. Poza tym przedstawiony detal 
jest czytelny sam w  sobie, zatem poniżej jeszcze tylko nazwy firm, które 
miały przywilej udziału w powstaniu budowli:

Prace stolarskie: G. Ollendorff z Wrocławia i L. Rosenbund z Byto-
mia; prace ślusarskie, w szczególności: pawilon narożny i atelier fotograficzne: 
M.G. Schott z Wrocławia; poręcze balkonowe: Otto Scholtz Nachf. z Wro-
cławia; schody itd.: Silberberg z Bytomia; okna wystawowe: H. Fleisch- 
hauer z Wrocławia; roboty szklarskie: J. Hoppek z Bytomia i G. Rezep-
ka z Wrocławia; przeszklenia mozaikowe: A. Seiler z Wrocławia; prace 
malarskie: W. Schlesinger z Bytomia; prace rzeźbiarskie: Julius Wentzel 
z Katowic; poręcze schodowe: A. Lehmanns Nachf. z Wrocławia; instala-
cja gazowa i wodna oraz okładziny ścienne: Alfred Katz z Bytomia; gla-
zurowane kafle fasadowe: Siegersdorfer Werke; prace dekarskie: Thum 
z Bytomia i Ehrlich ze Strzelec Opolskich; ogrzewanie centralne (woda 
ciepła): Schwarz & Sedlaczek (wł. L. Feericks) z Wrocławia; dostawa 
tapet: A. Brendgen z Wrocławia; prace tapeciarskie: Ossig z Bytomia; pra-
ce asfaltowe: Garisch & Co. z Wrocławia; instalacja elektryczna: Wolff-
sohn z Bytomia i Glowania z Bytomia; parkiety: Vereinigung Deutscher  
Parkett-Fabriken z Wrocławia.38

Trzy lata później, w czerwcu 1909 r., Heller zaprojektował jeszcze 

38. „Ostdeutsche Bau-Zeitung” z 16 maja 1906 r., R. 4, nr 39, ss. 305–306.
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okno połaciowe w pomieszczeniu pokojów-
ki przy mieszkaniu na trzecim piętrze. Był 
to, jak się zdaje, ostatni kontakt architekta 
z Bytomiem. Niestety w 1927 r. atelier foto-
graficzne w niestylowy sposób przebudowa-
no na mieszkania, a kolejne lata przyniosły 
architekturze budynku następne zniszczenia.

Zamieszczony w „Ostdeutsche Bau-Zei-
-tung” opis warto uzupełnić o kilka uwag. 
Użycie kolorowej glazurowanej cegły jako 
najodpowiedniejszego rozwiązania dla za-
dymionych górnośląskich miast propagował 
już miejski radca budowlany Karl Brugger, 
jednak zastosowanie zamiast cegieł obli-
cowania z dużych glazurowanych kafli jest 
jedynym takim rozwiązaniem na terenie 
Bytomia. Najbardziej niezwykłe jest jed-
nak obłożenie narożników ozdobną blachą, 
która niestety jest obecnie przekorodowana, 
a  znaczna jej część odpadła. Dziś blachy te 
są rdzawe, podobnie jak balustrady balkoni-
ków oraz oplatające kamienicę trzy pasy po-
zostawione w surowym tynku. Wielką stratą 
jest brak wachlarzowych szklanych daszków 
w najwyższej kondygnacji – elementów tak 
charakterystycznych dla secesji. Malownicze 
zestawienie kolorów i  różnorodnych mate-
riałów tworzy niewątpliwe opus magnum na-
szego architekta. By dostrzec pełnię wartości 
tego dzieła, potrzebne jest jednak wyobraże-
nie sobie, jak wyglądało ono w czasach swo-
jej świetności.
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Gymnasialstrasse 15a, dzisiaj Moniuszki 8

W marcu 1905 r., czyli praktycznie równocześnie z opisanym 
wcześniej projektem narożnej kamienicy, powstały plany sąsiedniego 
budynku przy Gymnasialstrasse 15a (obecnie ul. Moniuszki 8). Inwe-
storzy byli ci sami – Katz i Bloch, jednak w przeciwieństwie do omó-
wionej wcześniej pary projektów z Virchowstrasse (ul. Batorego), które 
były do siebie bardzo podobne (a pierwotnie identyczne), tutaj każdy 
z budynków został potraktowany indywidualnie. Można nawet stwier-
dzić, że architekt z premedytacją zróżnicował ich formy, trzymając się 
oczywiście obowiązującego wówczas stylu (Jugendstil), jak i narzuco-

Pierwszy projekt kamienicy przy ul. Moniuszki 8, Wilhelm Heller, marzec 1905 r.
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nych przez sąsiednią zabudowę i szerokość 
ulicy gabarytów. W sierpniu powstał projekt 
przyłączy kanalizacyjnych i wyposażenia ła-
zienek – oczywiście firmy Alfreda Katza, a we 
wrześniu tego roku (a więc prawdopodobnie 
pod koniec prac murarskich) Heller naniósł 
jeszcze niewielkie zmiany w ukształtowaniu 
dachu, rezygnując m.in. z cebulastego nakry-
cia nad wykuszem na rzecz prostszej, namio-
towej formy.

Przykłady śląskiej architektury  
drewnianej z dysertacji Hellera  
Die Historischen Merkmale...

Drugi projekt kamienicy przy ul. Moniuszki 8,  Wilhelm Heller, wrzesień 1905 r.
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Układ przestrzenny tej kamienicy jest typowy, wręcz zachowaw-
czy. Nie ma tu innowacyjnych pomysłów jak w przypadku domów 
przy Virchowstrasse. Kamienicę wybudowano na rzucie zbliżonym do 
prostokąta, z niewielką oficyną od strony zachodniej. Oprócz głównej 
klatki schodowej z tyłu znalazła się druga dla służby, o wąskich, krę-
tych schodach. Ulokowano ją w występie, który dodaje urody tylnej 
elewacji.

Fasadzie domu nadal Heller bogate formy. Zdobią ją dwa uloko-
wane asymetrycznie spiętrzone wykusze. Czwarta kondygnacja jest cof-
nięta względem lica budynku i poprzedzona balkonikiem. Wykorzysta-
no także kontrasty faktury – dominującym powierzchniom ceglanym 
przeciwstawiono fachwerk, ukośną kratkę z cegły na tle tynku oraz 
płaszczyzny i pasy tynku, których jasny kolor płynnie przechodzi na 
ślemienia okien (na parterze, gdzie nie ma pasów tynku, okna poma-
lowane są na ciemny kolor). Interesująco zaprojektowano obramienia 
okien, które sugerują, że są one zamknięte łukiem nie tylko z góry, ale 
i z dołu. Taki motyw będzie się w następnych latach powtarzał w archi-
tekturze Bytomia i okolic.
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Friedrichstrasse 15, dzisiaj Mickiewicza 15

Rozległe tereny na północ od dawnego miasta nazywane były od 
średniowiecza Polem Paniowskim i przypuszcza się, że w XIV w. nale-
żały do rycerza Piotra z Paniów. W XIX w. znajdowała się tutaj należąca 
do Henckel von Donnersmarcków kopalnia cynku Rococo. Dopiero 
w pierwszych latach XX w. wytyczono na jej terenie siatkę prostopad-
łych ulic i podzielono ją na działki budowlane. Dzisiejszą ul. Mickiewi-
cza tymczasowo oznaczono jako „projektowana ulica III”, a w 1902 r. 
wzniesiono przy niej pierwszą kamienicę (nr 18). W ciągu następnych 
pięciu lat przy ulicy powstały dalsze 22 budynki. W 1903 r. otrzy-
mała nazwę Friedrichstrasse na cześć króla Prus Fryderyka Wielkiego,  
a w 1945 r. przemianowano ją na ul. Adama Mickiewicza.

W tym samym czasie co kamienice przy Bahnhof- i Gymnasial-
strasse, czyli w kwietniu 1905 r., powstał jeszcze jeden bytomski pro-
jekt Wilhelma Hellera. Był to rysunek samej elewacji kamienicy przy 
Friedrichstrasse 15. Inwestorem był mistrz piekarski Josef Pruschow-
ski, a projekt sporządził w marcu tego roku miejscowy mistrz murarski 
Alfons Powollik. Niewyszukane formy elewacji zaproponowane przez 
Powollika prawdopodobnie nie zadowoliły inwestora – stąd zlecenie 
dla Hellera, który musiał dostosować się do wcześniej zaprojektowa-
nych podziałów, otworów okiennych i drzwiowych oraz balkoników.

Elewacja jest symetryczna, ceglana, z fragmentami pasów tynku 
i nielicznymi dekoracyjnymi detalami. Nad delikatnie zarysowanym 
środkowym ryzalitem znalazł się szczyt z owalnym otworem (oculu-
sem). Pozostałe otwory okienne są prostokątne, a w czterech z nich 
poniżej okien znalazły się ułożone z cegły odwrócone łuki – motyw 
charakterystyczny dla Hellera.  

Wykonaniem domu zajął się przedsiębiorca budowlany Carl Bitt-
mann, który dokonał zmian w projektach – tak w układzie przestrzen-
nym domu, jak i w jego elewacji. Między innymi inaczej rozplanował 
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balkoniki oraz dokonał uproszczeń w szczycie i detalach. Mimo że 
zmiany te nie były duże, zatraciły charakterystyczne cechy projektów 
Wilhelma Hellera.

Projekt elewacji kamienicy przy ul. Mickiewicza 15, Wilhelm Heller, kwiecień 1905 r.
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Domniemane inne projekty w Bytomiu i Siemianowicach

Przykład kamienicy przy Friedrichstrasse 15, gdzie Heller stwo-
rzył tylko rysunek elewacji do wcześniej zaprojektowanego budynku, 
skłania do przypuszczeń, że mogły istnieć również inne podobne reali-
zacje, aczkolwiek żadna z nich nie jest potwierdzona jego podpisem. 
Dysponujemy obecnie tylko rysunkami z archiwum Baupolizei (Policji 

Projekt elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 7
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Budowlanej, czyli organu nadzoru budowlanego), będących na ogół 
kopiami oryginalnych projektów. Baupolizei z racji pełnionych funkcji 
nie interesowała się kwestiami autorstwa, a jedynie wymogami tech-
nicznymi i z rzadka estetycznymi. Dwie bytomskie kamienice, które 
powstały w czasie, kiedy działał tu Heller, posiadają elewacje łudząco 
przypominające jego projekty. Realizatorem w obu przypadkach był 

Projekt elewacji kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 21
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bytomski architekt Max Schön. Są to: pochodzący z maja 1905 r. pro-
jekt kamienicy własnej Schöna przy Grosse Blottnitzastrasse (obecnie 
ul. Piłsudskiego 7) oraz datowany na czerwiec 1905 r. projekt kamie-
nicy dla Friedricha Heidelberga przy Hohenzollernstrasse (obecnie ul. 
Jagiellońska 21). Najsilniejszym argumentem przemawiającym za au-
torstwem Hellera jest identyczny sposób rysowania detali: cieni, okien, 
kwiatów na balkonach, ludzi czy pasa pionowych kresek poniżej rysun-
ku elewacji. Projekty te są jednak opisane i zwymiarowane inną ręką – 
zapewne dlatego, że są kopiami wykreślonymi przez inną osobę; jednak 
udział Hellera w ich powstaniu jest wielce prawdopodobny.

W tym miejscu należy także wspomnieć o elewacji kamieni-
cy w nieodległych Siemianowicach Śląskich, której projekt podpisał 
w czerwcu 1906 r. mistrz murarski Johannes Seiffert. Powstała ona przy 
Hohenzollernstrasse (obecnie ul. Jana Pawła II 4), a inwestorem był 
Johann Ziomek39. Jej elewacja jest niezwykle podobna do bytomskiej 
kamienicy przy ul. Moniuszki 8, tak w ogólnym pomyśle, jak i w deta-
lach. Rysunek zachowany w siemianowickim archiwum budowlanym 
także posiada wspomniane wcześniej cechy stylu Wilhelma Hellera, jak 
kwiaty w oknach czy poziomy pas poniżej rysunku elewacji, choć i tu 
opisany jest inną ręką.

39. Derus 2007, ss. 76–77.

Detale z rysunku Hellera (ul. Batorego 34) i z projektu kamienicy przy ul. Piłsudskiego 7
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Archiwalia

AB UM Bytom – Archiwum budowlane Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 
teczki nr: 
– 7, Batorego 32 
– 78, Batorego 34 
– 260, Dworcowa 22 
– 384, Jagiellońska 21 
– 684, Krawiecka 3 
– 886, Mickiewicza 15 
– 926, Moniuszki 8 
– 1241, Piłsudskiego 7.

APK – Archiwum Państwowe w Katowicach, nr zespołu: 
– 645, Akta miasta Bytomia.

APKoBB – Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, 
nr zespołu: 
– 86, Państwowe Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania w Bielsku.

MAWr – Muzeum Architektury we Wrocławiu, oddział Archiwum 
Budowlane Wrocławia, sygnatury: 
– Mat-VI-31095, Prusa Bolesława 5 / Świętokrzyska 57 
– Mat-AB-71397 do Mat-AB-71402, Podwale Oławskie 75 
– Mat-AB-77020 do Mat-AB-77023, Litomska 12–14 / Kruszwicka 20 
– Mat-VI-1448, Dawida Jana Władysława 1–3.

Shoah Names – Central Database of Shoah Victims’ Names,  
http://yvng.yadvashem.org/.

USC Bytom – Urząd Stanu Cywilnego, Bytom.
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